
 

 

 

 

 

Tilstede: Eirik, Henrik og Kristian 

Meldt forfall: Cathrine, Heidi, Roger 

Ikke meldt: Ann Kristine 

 

Sak 3: Skap i boden nede  
Hengelåser er på vei (Rune, faren til Trond Oskar på H1/H2). Skapfordelingen blir som følger: Mini 

deler med G10, G12 med G14, H2 med D1 og H1 får et for seg selv (foreløpig). 

Boden oppe må ryddes. Først og fremst må vi flytte ting til de nye skapene. Alt vi ikke trenger må 

kastes. Dette inkluderer: flasker og stativer, div pappesker, plastkopper, gammel vaffelrøre og andre 

ting. Kaffe doneres til kiosken. Gjenstående ting plasserer PENT.  

Roger har sagt han har noen skap på jobben vi kanskje kan få billig. Følge opp dette. 

Handling/vedtak 
Utføres av: Kristian (oppfølging av roger). Rydding: Eirik, Henrik og Mattis med barn? 

Frist: I starten av pappapermen. 

Sak 2: Oppstart komiteer  
Den eneste tilstede som er tilknyttet en komité var Eirik. Rekrutteringskomiteen er klar til å settes i 

gang på nyåret. Kristian skal sørge for at Heidi, Roger og Ann Kristine får i gang sine. 

Handling/vedtak 
Kristian sender en mail med info. 

Utføres av: Kristian 

Frist: 5.1.2015 

Sak 1: Få alle inn på Trello  
Alle som var tilstede er nå inne i tillegg til Roger. 
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Sak 7: Eventuelt: 
Klubblue: Vi bestiller 100 klubbluer med brodert logo. Fargen blir mørke blå, omtrent som de gamle 

Playmaker genserne. Henrik følger opp. 

Trenerforum: Det blir et trenerforum til i februar/mars med målvakt. Helge Branting fra forbundet 

blir forhåpentligvis ekstern instruktør.  

Sak 6: Offisiell lov/Vedtekter 

Handling/vedtak 
Kristian skaffer mal fra nettet som vi jobber med på neste styremøte. 

Utføres av: Kristian 

Frist: neste styremøte 

Sak 5: Visma eAccounting 
Regnskapsprogrammet vårt er utdatert (var det i år 2000 også). Visma eAccounting koster ca det 

samme (litt billigere) og ser betraktelig bedre ut. Går som hånd i hanske med partner med DnB.  

Handling/vedtak 
Kristian bestiller etter at partner er i boks. Henrik tester det ut. 

Utføres av: Kristian og Henrik. 

Sak 4: Parneravtale med DnB 
Det har vært mye styr med signaturrett i forhold til Brønnøysund. Endte opp med å gi opp det. Skal 

prøve å bare sende inn med leders signatur. 

Handling/vedtak 
Utføres av: Kristian 

Frist: 31.12.2015 


